PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO PARA CISÃO PARCIAL DA ODEBRECHT
TRANSPORT PARTICIPAÇÕES S.A. SEGUIDA DE INCORPORAÇÕES REVERSAS DAS
PARCELAS CINDIDAS PELA EMBRAPORT – EMPRESA BRASILEIRA DE
TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A., CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.,
CONCESSIONÁRIA ROTA DOS COQUEIROS S.A., E VERSÃO DE PARCELA CINDIDA
PARA A ODEBRECHT TRANSPORT S.A.
Que entre si celebram


ODEBRECHT TRANSPORT PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações de capital
fechado, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 5° andar, Ala A, Alto de
Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
10.143.462/0001-11, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“OTPP”);



EMBRAPORT – EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.,
sociedade por ações de capital fechado, com sede na Praça Antônio Telles, n.º 12, 7º andar,
Centro, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº
02.805.610/0001-98, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
(“EMBRAPORT”);



CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A., sociedade por ações de capital
aberto, com sede na Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, na Rodovia Dom Pedro I (SP065), Km 110 + 400, Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
10.647.979/0001-48, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“CRB”);



CONCESSIONÁRIA ROTA DOS COQUEIROS S.A., sociedade por ações de capital
fechado, com sede na Rua Marmelo, s/n, Barra de Jangada, Praça de Pedágio, na Cidade de
Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.533.336/0001-21, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social (“CRC”); e

 ODEBRECHT TRANSPORT S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas, 4.777, Andar 5, Sala
8, Alto de Pinheiros, CEP 05477-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.251.483/0001-86,
neste ato representada na forma do seu Estatuto Social (“OTP”).

OTPP, EMBRAPORT, CRB, CRC e OTP, conjuntamente denominadas simplesmente como
“PARTES”;

DA SITUAÇÃO ATUAL DAS EMPRESAS:
(i)

a OTPP possui capital social totalmente subscrito e integralizado de R$
1.707.456.845,00 (um bilhão, setecentos e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e seis
mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), dividido em 1.707.456.844 (um bilhão,
setecentas e sete milhões, quatrocentas e cinquenta e seis mil, oitocentas e quarenta e
quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal;

(ii)

a EMBRAPORT possui capital social totalmente subscrito e integralizado de R$
74.034.136,00 (setenta e quatro milhões, trinta e quatro mil, cento e trinta e seis reais),
dividido em 74.034.136 (setenta e quatro milhões, trinta e quatro mil, cento e trinta e
seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo que destas ações, a
quantidade de 42.809.825 (quarenta e dois milhões, oitocentas e nove mil, oitocentas e
vinte e cinco) ações pertence a OTPP;

(iii)

a CRB possui capital social totalmente subscrito e integralizado de R$ 556.799.050,00
(quinhentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e noventa e nove mil e cinquenta
reais), dividido em 556.799.050 (quinhentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e
noventa e nove mil e cinquenta) ações, sendo 278.399.525 (duzentos e setenta e oito
milhões, trezentos e noventa e nove mil, quinhentas e vinte e cinco) ações ordinárias e
278.399.525 (duzentos e setenta e oito milhões, trezentos e noventa e nove mil,
quinhentas e vinte e cinco) ações preferenciais, todas com valor nominal de R$ 1,00 (um
real) por ação, sendo que destas ações, a quantidade de 556.799.050 (quinhentos e
cinquenta e seis milhões, setecentos e noventa e nove mil e cinquenta) ações, sendo
278.399.525 (duzentos e setenta e oito milhões, trezentos e noventa e nove mil,
quinhentas e vinte e cinco) ações ordinárias e 278.399.525 (duzentos e setenta e oito
milhões, trezentos e noventa e nove mil, quinhentas e vinte e cinco) ações preferenciais,
pertence a OTPP;

(iv)

a CRC possui capital social totalmente subscrito e integralizado de R$ 26.150.154,00
(vinte e seis milhões, cento e cinquenta mil, cento e cinquenta e quatro reais), dividido
em 26.150.154 (vinte e seis milhões, cento e cinquenta mil, cento e cinquenta e quatro)
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo que destas ações, a quantidade
de 19.385.740 (dezenove milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, setecentas e quarenta)
ações pertence a OTPP; e

(v)

a OTP possui capital social totalmente subscrito e integralizado de R$ 182.141.540,00
(cento e oitenta e dois milhões, cento e quarenta e um mil, quinhentos e quarenta reais),
dividido em 182.141.540 (cento e oitenta e dois milhões, cento e quarenta e um mil,
quinhentas e quarenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; e

(vi)

previamente à cisão parcial, seguida de incorporações, conforme abaixo definido, a OTP
é titular, diretamente, de 100% do capital votante e total da OTPP;

resolvem as PARTES, tendo entre si certo e ajustado, celebrar o presente Protocolo e Justificação
de Cisão Parcial seguida de Incorporações dos Acervos Cindidos (“Protocolo e Justificação”), de
acordo os artigos 224, 225, 227 e 229 da Lei das S.A., nos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA CISÃO PARCIAL SEGUIDA DE INCORPORAÇÕES DAS
PARCELAS CINDIDAS
A OTPP será cindida parcialmente, nos termos do §1º, do art. 229 da Lei nº 6.404/76, sendo o
acervo líquido total cindido de seu patrimônio dividido em quatro parcelas distintas (“parcelas
cindidas a serem incorporadas” ou “acervos cindidos a serem incorporados”) a serem incorporadas,
em seguida, pela EMBRAPORT, CRB, CRC e OTP.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO ACERVO LÍQUIDO
TOTAL A SER CINDIDO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA OTPP E DA DATA BASE
2.1. Avaliação do acervo líquido total do patrimônio da OTPP para fins de cisão parcial. A
avaliação do acervo líquido total a ser cindido do patrimônio da OTPP, com a divisão das
respectivas parcelas deste acervo a serem incorporadas pela EMBRAPORT, CRB, CRC e OTP,
descrita detalhadamente na Cláusula Terceira, foi procedida pela GUIMARÃES E SIEIRO
CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA., inscrita no Conselho Regional de
Contabilidade sob o nº CRC - BA 004903/O-5 “S” SP, CNPJ (MF) sob o nº 07.533.214/0001-72,
sediada na Avenida Tancredo Neves, número 939, Edifício Esplanada Tower – sala 907 – Caminho
das Árvores, Salvador – BA., representada pelo seu sócio-diretor, Sr. Hélio Rodrigues Guimarães,
brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 00.279.755-09 SSP/BA,
inscrito no CPF (MF) sob o nº 004.637.015/34 e no Conselho Regional de Contabilidade sob nº
CRC - BA 004810/O-7 “T” SP (“Guimarães e Sieiro”), empresa especializada em avaliações de
empresas do porte da OTPP, a pedido dos diretores das PARTES, devendo a indicação da
Guimarães e Sieiro ser ratificada nas Assembleias Gerais da OTPP, da EMBRAPORT, da CRB, da
CRC e da OTP que aprovarem a cisão parcial seguida de incorporações ora proposta.
A Guimarães e Sieiro já tinha sido contratada e, portanto, já vinha analisando a situação patrimonial
da OTPP na data deste Protocolo e Justificação, estando, assim, em condições de apresentar os
respectivos laudos de avaliação a serem submetidos à aprovação nas Assembleias gerais das
PARTES (“Laudos de Avaliação”).
2.2. Data Base. Na avaliação do acervo líquido total a ser cindido do patrimônio da OTPP e

parcelas deste acervo a serem incorporadas, respectivamente, pela EMBRAPORT, pela CRB, pela
CRC e pela OTP, foi adotado o critério de valor patrimonial contábil, tendo como base o balanço
patrimonial especial da OTPP levantado em 30 de Novembro de 2012 (“Balanço-Base”).
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACERVO LÍQUIDO TOTAL A SER CINDIDO DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA OTPP E DAS PARCELAS DESTE ACERVO A SEREM
INCORPORADAS RESPECTIVAMENTE PELA EMBRAPORT, CRB, CRC E OTP
3.1. Os elementos e respectivos valores contábeis, confirmados pelos Laudos de Avaliação, que
devem compor o acervo líquido total a ser cindido do patrimônio da OTPP e, em seguida,
incorporado em parcelas distintas e identificadas pela EMBRAPORT, pela CRB, pela CRC e pela
OTP, consistem, respectivamente:
(i)

da participação societária detida pela OTPP no capital da EMBRAPORT, composta por
42.809.825 (quarenta e dois milhões, oitocentas e nove mil, oitocentas e vinte e cinco)
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com o respectivo ágio fundamentado
em expectativa de rentabilidade futura e a correspondente provisão sobre o ágio,
constituída em atenção às práticas contábeis (“Parcela cindida a ser incorporada pela
EMBRAPORT”);

(ii)

da participação societária detida pela OTPP no capital da CRB, composta por
556.799.050 (quinhentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e noventa e nove mil e
cinquenta) ações, sendo 278.399.525 (duzentos e setenta e oito milhões, trezentos e
noventa e nove mil, quinhentas e vinte e cinco) ações ordinárias e 278.399.525 (duzentos
e setenta e oito milhões, trezentos e noventa e nove mil, quinhentas e vinte e cinco)
ações preferenciais, todas com valor nominal de R$ 1,00 por ação, com o respectivo ágio
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura e a correspondente provisão sobre
o ágio, constituída em atenção às práticas contábeis (“Parcela cindida a ser incorporada
pela CRB”);

(iii)

da participação societária detida pela OTPP no capital da CRC, composta por
19.385.740 (dezenove milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, setecentas e quarenta)
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com o respectivo ágio fundamentado
em expectativa de rentabilidade futura e a correspondente provisão sobre o ágio,
constituída em atenção às práticas contábeis (“Parcela cindida a ser incorporada pela
CRC”); e

(iv)

da participação societária detida pela OTPP na Hostens Holdings S.A., sociedade com
sede na Praça Antonio Telles, nº 12, 7º andar (parte), Centro, na Cidade de Santos,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 10.741.464/0001-02 (“Hostens”),
composta por 107.523.684 (cento e sete milhões, quinhentos e vinte e três mil,
seiscentos e oitenta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com o
respectivo ágio; do saldo referente ao crédito decorrente do contrato de mútuo com a
CRC; e de parte do saldo de recursos financeiros mantidos em disponibilidade (“Parcela
cindida a ser incorporada pela OTP”).
Para fins da cisão seguida de incorporações, ora proposta, propõem-se os seguintes
procedimentos contábeis preparatórios, partes destes já adotados no Balanço Base, em

atenção às melhores práticas contábeis, a serem referendados na assembléia da OTPP
que aprovar a operação:
(a) reversão dos lançamentos contábeis referentes ao reconhecimento de “ganho pela
mensuração de participação anterior a valor justo quando da aquisição de controle –
CPC 15” em relação ao investimento acima especificado, detido pela OTPP na
EMBRAPORT, pela impossibilidade, segundo as práticas contábeis atuais, de se
transferir a mais valia do referido investimento, registrada com base no critério de valor
justo (em contrapartida do ganho pela mensuração de participação anterior a valor justo
quando da aquisição de controle – CPC 15 e outros lançamentos correlatos) para o
patrimônio da própria incorporadora, em relação ao qual foi calculado o valor justo do
investimento. Desta forma, o resultado negativo líquido da reversão destes lançamentos,
no montante total de R$ 423.675.512,69 (quatrocentos e vinte e três milhões, seiscentos
e setenta e cinco mil, quinhentos e doze reais e sessenta e nove centavos), sendo o valor
de R$ 278.258.316,72 (duzentos e setenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e oito
mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos) revertido contra a conta de
Lucros ou Prejuízos Acumulados e o valor de R$ 145.417.195,98 (cento e quarenta e
cinco milhões, quatrocentos e dezessete mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e
oito centavos) revertidos contra a conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial - AAP, não
representa qualquer prejuízo ou perda efetiva decorrente das operações usuais da OTPP,
tampouco de forma reflexa para o seu único acionista OTP, sendo os lançamentos
efetuados exclusivamente no contexto do processo de cisão seguida de incorporações ora
proposto, em atenção às melhores práticas contábeis para este tipo de operação e, assim,
representando uma prática contábil exclusiva da OTPP enquanto incorporada, na
proporção da Parcela cindida a ser incorporada pela EMBRAPORT;
(b) absorção do novo saldo da conta Prejuízos Acumulados (após a compensação das
reservas de lucros e legal no montante de R$ 156.336.472,21(cento e cinqüenta e seis
milhões, trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e um
centavos)) no montante de R$ 121.921.844,51 (cento e vinte e um milhões, novecentos e
vinte e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e um centavos) com
parte do saldo da conta de Reserva de Capital;
(c) reversão de parte da conta de Provisão do Ágio (ICPC 09), que apresentava provisão
de 100% sobre o valor dos ágios fundamentados em expectativa de resultados futuros
registrados sobre os mencionados investimentos acima na EMBRAPORT (em parte),
CRB e CRC, de forma que esta passe a representar 66% do valor dos referidos ágios
(reversão de 34%), e de forma que os montantes dos ágios líquidos das referidas
provisões passem a refletir a expressão econômica de um ativo fiscal, exclusivamente
em atenção às melhores práticas contábeis, conforme tratado especificamente no item
3.2 a seguir. Considerando-se o acima, propõem-se que a referida reversão da Provisão
do Ágio (ICPC 09), no montante total (referente aos mencionados investimentos) de R$
332.293.477,20 (trezentos e trinta e dois milhões, duzentos e noventa e três mil,
quatrocentos e setenta e sete reais e vinte centavos) seja feita diretamente à conta de
reserva de capital no patrimônio Líquido, mais especificamente recompondo-se o valor
da conta de Reserva Especial de Ágio na Incorporação cujo saldo correspondia a zero,
também por refletir a melhor prática contábil nas circunstâncias, uma vez que os
referidos ágios foram integrados ao patrimônio da OTPP em decorrência da
incorporação se sua já extinta controladora, qual seja a OTP TransPort Participações
S.A.; e

(d) constituição de provisão complementar sobre o ágio fundamentado em expectativa
de resultados futuros registrado sobre o mencionado investimento na EMBRAPORT,
pelas mesmas razões do item (c) acima, no montante de R$ 281.361. 822, 72 (duzentos e
oitenta e um milhões, trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e
setenta e dois centavos) em contrapartida da conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial –
AAP, também por refletir a melhor prática contábil nas circunstâncias. Desta forma,
referida provisão sobre o ágio não representa qualquer prejuízo ou perda efetiva
decorrente das operações usuais da OTPP, tampouco de forma reflexa para o seu único
acionista OTP, sendo constituída exclusivamente no processo de incorporação em
atenção às melhores práticas contábeis para este tipo de operação. e, assim,
representando uma prática contábil exclusiva da OTPP enquanto incorporada, na
proporção da Parcela cindida a ser incorporada pela EMBRAPORT.
Adotados os procedimentos preparatórios acima, já no Balanço Base, propõem-se que os
acervos líquidos, acima descritos, sejam cindidos do patrimônio líquido da OTPP em
contrapartida do seu Capital Social, acrescido do valor líquido da conta de Reserva
Especial de Ágio na Incorporação (Reserva de Capital) e da conta de Ajuste de
Avaliação Patrimonial – AAP, por representarem estas duas últimas contas aquelas nas
quais foram registrados, por exigência das práticas contábeis, respectivamente, os
valores de reversão de parte da provisão sobre o ágio anteriormente constituída (de
100%, passando para 66%), e constituição de nova provisão sobre o ágio (66%), tudo
conforme detalhadamente especificado no quadro abaixo de forma discriminada, bem
como adotando-se os procedimentos descritos na Cláusula Quarta mais abaixo:

Conta
1
1.1
1.1.1
1.1.4
1.2
1.2.1

Descrição
Ativo
Circulante
Caixa e Equivalente de Caixa
Outras Contas A Receber
Realizável a LP
Creditos Diversos

Permanente
Investimentos
Participações Societárias
1.3.1.01.1Controladas
Participações Societárias - Ágio
1.3.1.05.1Controladas
Participações Societárias - Ágio
1.3.1.05.1Controladas
1.3.1.05.1 Provisão do Ágio
Ágio Líquido de Provisão
1.3.1.11.1 Outros Investimentos

Saldos em
30/11/2012

Balanço base

Procedimentos preparatórios

Parcela cindida a
ser incorporada
pela Embraport

Acervo líquido total cindido
Parcela cindida a Parcela cindida a
ser incorporada
ser incorporada
pela CRB
pela CRC

Parcela cindida a
ser incorporada
pela OTP

(150.000.000,00)

Saldos
remanescentes

705.172.191,22
19.152.476,83
724.324.668,05

705.172.191,22
19.152.476,83
724.324.668,05

-

-

-

(150.000.000,00)

555.172.191,22
19.152.476,83
574.324.668,05

35.304.639,60
35.304.639,60

35.304.639,60
35.304.639,60

-

-

-

(8.418.417,85)
(8.418.417,85)

26.886.221,75
26.886.221,75

1.388.576.962,74

1.388.576.962,74

(55.637.674,65)

546.520.168,29

53.820.309,26

53.820.309,26

1.706.613.789,14
(1.228.548.367,03)
478.065.422,11
2.668.448,00
1.923.131.142,11

1.706.613.789,14
(1.228.548.367,03)
478.065.422,11
2.668.448,00
1.923.131.142,11

833.744,72
30.106.643,22

833.744,72
30.106.643,22

1.954.071.530,05

1.954.071.530,05

(550.545.202,75)

(692.800.950,85)

(20.310.412,67)

(109.457.983,91)

580.956.979,87

2.713.700.837,70

2.713.700.837,70

(550.545.202,75)

(692.800.950,85)

(20.310.412,67)

(267.876.401,76)

1.182.167.869,67

215.135,03
588.103,82
765.989,98
23.121.846,31

215.135,03
588.103,82
765.989,98
23.121.846,31

5.304.471,72
29.995.546,86

5.304.471,72
29.995.546,86

245.762.382,53
487.820.145,81
733.582.528,34

245.762.382,53
487.820.145,81
733.582.528,34

1.3
1.3.1

1.3.2
1.3.3

Imobilizado
Intangível

Total do Ativo
2
2.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.6
2.1.7
2.1.9
2.2
2.2.1
2.2.4
2.2.5

Passivo
Circulante
Fornecedores
Retenções na Fonte a Recolher
Obrigações Tributarias a Pagar
Obrigações Sociais e Trabalhistas
Outras Contas a Pagar
Prov p/ Encargos Sociais e
Trabalhistas
Exigível a LP
Empréstimos e Financiamentos
Financeiras LP
Impostos a Pagar e Diferidos LP
Instrumentos Financeiros LP

2.5
Patrimônio Liquido
2.5.1
Capital Social
2.5.2
Reservas de Capital
2.5.2.01 Reserva para aumento de capital
2.5.2.01 Reserva Especial de Ágio
2.5.6
Prejuízos Acumulados
Ajuste de Avaliação Patrimonial e
2.5.8
CTA
Resultado do Exercício

Total do Passivo e Patrimônio Líquido

1.707.456.845,98
392.203.375,46
332.293.477,20
(121.921.844,51)
(281.938.478,64)
(77.970.612,99)
1.950.122.762,50
2.713.700.837,70

332.293.477,20

(281.361.822,72)

(121.921.844,51)
(332.293.477,20)
121.921.844,51
281.361.822,72
-

-

-

1.758.388.500,46
270.281.530,95
-

(271.913.773,69)

(496.812.987,84)

(17.692.358,27)

(53.820.309,26)
(819.504.203,16)
540.872.774,10
(278.631.429,06)

(576.435.185,32)
380.447.222,31
(195.987.963,01)

(7.700.160,01)
5.082.105,61
(2.618.054,40)

(550.545.202,75)

(692.800.950,85)

(20.310.412,67)

(109.457.983,91)

302.974.240,65
(302.146.265,01)
827.975,64
2.668.448,00
550.016.591,93
833.744,72
30.106.643,22

215.135,03
588.103,82
765.989,98
23.121.846,31

-

(550.545.202,75)

-

(692.800.950,85)

-

(20.310.412,67)

-

5.304.471,72
29.995.546,86

-

245.762.382,53
487.820.145,81
733.582.528,34

(267.876.401,76)

226.855.532,43
270.281.530,95
-

(576.655,92)
(77.970.612,99)
1.950.122.762,50

(550.545.202,75)

(692.800.950,85)

(20.310.412,67)

(267.876.401,76)

(576.655,92)
(77.970.612,99)
418.589.794,47

2.713.700.837,70

(550.545.202,75)

(692.800.950,85)

(20.310.412,67)

(267.876.401,76)

1.182.167.869,67

3.2. Das provisões registradas sobre os ágios nos respectivos investimentos que a OTPP detém na
EMBRAPORT, na CRB e na CRC. Com base nos estudos que fundamentam a presente operação de
cisão parcial seguida de incorporações, os administradores da OTPP propõem a constituição de
provisão para manutenção da integridade dos patrimônios líquidos das incorporadoras, a serem
registradas, como de fato já o foram no Balanço-Base, no valor de 66% (sessenta e seis por cento)
sobre o montante dos ágios fundamentados em expectativa de resultados futuros, apurados nos
investimentos na EMBRAPORT, na CRB e na CRC. Referida provisão foi constituída por
exigência das melhores práticas contábeis brasileiras que, mesmo anteriormente à Lei 11.638/07, já
previam a adoção de procedimentos contábeis para que, nas incorporações reversas, como é caso, o
ágio fosse reconhecido para fins de demonstrações financeiras da incorporadora pela expressão de
um ativo fiscal (34%), de forma a também não afetar negativamente a capacidade futura de
distribuição de dividendos pela incorporadora (no caso concreto: EMBRAPORT, CRB e CRC), em
prejuízo dos seus acionistas não controladores. Esta mesma prática contábil foi mantida pelos
normativos contábeis que se seguiram à referida Lei 11.638/07, de forma que estará sendo
observada na presente cisão parcial seguida de incorporações.
Ainda em decorrência da presente cisão parcial seguida de incorporações reversas, os ágios acima
discriminados serão registrados nas incorporadoras EMBRAPORT, CRB e CRC, em seu ativo não
circulante, podendo ser amortizados nos termos da legislação tributária pertinente, razão pela qual,

uma vez líquidos das respectivas provisões, refletirão a expressão de um ativo fiscal, em
contrapartida de Reserva Especial de Ágio, como reserva de capital, no patrimônio líquido das
incorporadoras.
3.5. Das variações patrimoniais posteriores. As variações patrimoniais relativas à parcela cindida do
patrimônio da OTPP, se verificadas e ocorridas entre a data do Balanço-Base (30 de novembro de
2012) e a data da efetiva incorporação serão mantidas nos livros da OTPP, sendo transferidas aos
livros das incorporadoras EMBRAPORT, CRB, CRC e OTP pelos respectivos saldos finais das
contas contábeis que refletem os elementos vertidos no processo de cisão, sendo ainda reconhecidas
na OTP via processo regular de tomada de equivalência patrimonial.
CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO ESTATUÁRIA DA OTPP E DAS RELAÇÕES
DE SUBSTITUIÇÃO DAS AÇÕES DA OTPP POR AÇÕES DA EMBRAPORT, DA CRB E
DA CRC
4.1. Da alteração estatutária. Propõem-se que, de forma preparatória à cisão parcial seguida de
incorporações, o capital social da OTPP seja aumentado pelo valor do saldo das contas de Reserva
Especial de Ágio na Incorporação no valor total de R$ R$ 332.293.477,20 (trezentos e trinta e dois
milhões, duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte centavos), sem a
emissão de novas ações, sendo, no mesmo ato, utilizado para absorver parte do saldo negativo da
conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial – AAP no valor de R$ 281.361.822,72 (duzentos e oitenta
e um milhões, trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e dois
centavos), sem o cancelamento de ações, de forma que, ao final, em decorrência da cisão parcial
seguida de incorporações o capital social da OTPP seja reduzido em 1.531.532.968,03 (um bilhão,
quinhentos e trinta e um milhões, quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e
três centavos), , com o cancelamento de 1.480.601.313 (um bilhão, quatrocentas e oitenta milhões,
seiscentos e um mil, trezentas e treze) ações ordinárias, sem valor nominal, detidas por sua única
acionista OTP, passando para R$ 226.855.532,00 (duzentos e vinte e seis milhões, oitocentos e
cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais), alterando-se, em consequência , o caput do
Artigo 4º do seu Estatuto Social, que passará a ter a seguinte redação:
“Artigo 4º - O capital social é de R$ 226.855.532 (duzentos e vinte e seis milhões, oitocentos e
cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais), dividido em 226.855.531 (duzentos e vinte
seis milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentas e trinta e uma) ações ordinárias
nominativas, e sem valor nominal”.
4.2. Das relações de substituição. No caso exclusivo das incorporações reversas aqui tratadas,
representadas pela Parcela cindida a ser incorporada pela Embraport; Parcela cindida a ser
incorporada pela CRB; e Parcela cindida a ser incorporada pela CRC, considerando-se que o acervo
líquido da OTPP a ser cindido é composto pelos investimentos desta nas incorporadoras
EMBRAPORT, CRB e CRC, a totalidade: (i) das 42.809.825 (quarenta e dois milhões, oitocentas e

nove mil, oitocentas e vinte e cinco) ações ordinárias de emissão da EMBRAPORT; (ii) das
556.799.049 (quinhentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e noventa e nove mil e quarenta e
nove) ações, sendo 278.399.524 (duzentas e setenta e oito milhões, trezentos e noventa e nove mil,
quinhentas e vinte e quatro) ações ordinárias e 278.399.525 (duzentas e setenta e oito milhões,
trezentos e noventa e nove mil, quinhentas e vinte e cinco) ações preferenciais de emissão da CRB;
e (iii) das 19.385.740 (dezenove milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, setecentas e quarenta)
ações ordinárias de emissão da CRC, todas atualmente de propriedade da OTPP, serão, no processo
de incorporação, revertidas do patrimônio das referidas incorporadoras e atribuídas exclusivamente
à única acionista da OTPP, qual seja a OTP.
Em função do critério de relações de substituição ora definido, bem como pelo tratamento contábil a
ser dispensado na incorporação para os elementos objeto do acervo cindido da OTPP, conforme
descrito na cláusula terceira acima, não ocorrerá cancelamentos ou emissão de novas ações pela
EMBRAPORT, CRB e CRC, não havendo qualquer alteração no valor de seus respectivos capital
social, os quais permanecerão inalterados nos montantes e quantidades de ações descritos no item
“Situação Atual das Empresas” acima.
Também conforme já esclarecido acima, uma vez desconsiderado o valor dos investimentos detidos
pela OTPP nas incorporadoras EMBRAPORT, CRB e CRC, os acervos líquidos efetivos a serem
incorporados por estas serão compostos pelo valor dos respectivos ágios registrados nos referidos
investimentos e as correspondentes provisões, perfazendo os valores líquidos totais de: (i) R$
278.631.429,06 (duzentos e setenta e oito milhões, seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte
e nove reais e seis centavos); (ii) R$ 195.987.963,01 (cento e noventa e cinco milhões, novecentos e
oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e um centavo); e (iii) R$ 2.618.054,40 (dois
milhões, seiscentos e dezoito mil, cinqüenta e quatro reais e quarenta centavos), a serem registrados
em contrapartida de reserva de capital, denominada Reserva Especial de Ágio na Incorporação,
respectivamente nos patrimônios líquidos das incorporadoras EMBRAPORT, CRB e CRC.
No caso da incorporação da Parcela cindida a ser incorporada pela OTP, considerando-se que esta
última é a única acionista da OTPP, as ações da OTPP, na proporção do respectivo investimento da
OTP nesta, serão, como já mencionado acima, canceladas, e a expressão contábil do investimento
da OTP na OTPP será desdobrada entre os elementos que compõem o correspondente acervo
líquido a ser incorporado.
CLÁUSULA QUINTA – DA SUCESSÃO
Uma vez efetivada a incorporação das parcelas cindidas do patrimônio da OTPP pela
EMBRAPORT, CRB, CRC e OTP, descritas na cláusula terceira acima, estas últimas sucederão a
OTPP em relação a todos os seus direitos e obrigações, de forma indistinta, incluindo-se, sem
limitação, os bens, direitos, haveres, obrigações, responsabilidades, valores e elementos contidos na
escrituração societária e nos registros de disposições da lei tributária, relativos ao acervo

patrimonial vertido da OTPP respectivamente para a EMBRAPORT, CRB, CRC e OTP (Parcela
cindida a ser incorporada pela Embraport; Parcela cindida a ser incorporada pela CRB; Parcela
cindida a ser incorporada pela CRC; e Parcela cindida a ser incorporada pela OTP),
independentemente de qualquer solução de continuidade e quaisquer outras formalidades, nos
termos do art. 227 da Lei nº 6.404/76.
Nos termos do art. 229 da Lei 6.404/76, os administradores das PARTES se comprometem a fazer
com que sejam arquivados todos os atos societários relativos à cisão parcial seguida das
incorporações ora proposta, bem como para que sejam efetivados todos os procedimentos previstos
neste Protocolo e Justificação.
CLÁUSULA SEXTA – DA JUSTIFICAÇÃO
A presente operação de cisão parcial da OTPP, seguida de incorporações dos acervos cindidos pela
EMBRAPORT, CRB, CRC e OTP, coaduna-se com os interesses comuns das Partes, e está sendo
realizada como uma das etapas finais de uma ampla reorganização societária envolvendo as
holdings da Organização Odebrecht para investimentos no segmento de transportes e logística, com
os principais objetivos de: (a) gestão de tais atividades de forma mais eficiente, com a simplificação
de estruturas societárias e consequente redução de custos administrativos; e (b) manter a OTPP
exclusivamente como a holding de prospecção e aquisição de novos negócios no segmento de
transportes e logística, considerando-se, ainda, a condição atual da OTP como holding na qual estão
estabelecidas as relações societárias e de governança corporativa do negócio de transportes e
logística.
Os advogados e consultores das PARTES estudaram detidamente a operação, não identificando
qualquer aspecto que pudesse não recomendar a sua efetivação.
CLAUSULA SÉTIMA – DAS APROVAÇÕES
A cisão parcial, seguida das incorporações aqui proposta ficarão submetidas à aprovação dos
acionistas da OTPP; e da EMBRAPORT, da CRB, da CRC e da OTP, reunidos em Assembleias
Gerais Extraordinárias.
Na certeza de que o presente “Protocolo e Justificação para Cisão Parcial da Odebrecht TransPort
Participações S.A. seguida de Incorporações Reversas das Parcelas Cindidas pela Embraport –
Empresa Brasileira de Terminais Portuários S.A., Concessionária Rota das Bandeiras S.A.,
Concessionária Rota dos Coqueiros S.A., e Versão de Parcela Cindida para a Odebrecht TransPort
S.A.” encontrará plena aceitação pelas acionistas das PARTES e, esperando haver justificado os
propósitos da cisão parcial seguida de incorporações, os abaixo assinados firmam o presente
Instrumento em 06 (seis) vias de original teor e aguardam sua liberação.

São Paulo, 12 de Dezembro de 2012
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